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  3،حميد كارشكي2فرشاد رياحي*،1فرشيد محمودي
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  چكيده

از  را گاز فشار و  ميگيرند قرار گاز انتقال لوله خطوط بررويتقليل فشار گاز 1يها ايستگاه

1000Psig250بهPsig مي  شكن فشار شيرهاي  ، سيستم ها اين در فشار تقليل واحد اصلي . ميدهند تقليل

 توربين از استفاده صورت در.  ميرود هدر فشار، در اين شيرها به ناگهاني كاهش درهنگام زيادي انرژي. باشد

 . استفاده نمودPsig250 به فشار افت هنگام در گاز، باالي انرژي اين از  توان مي ، شكن فشار شير جاي ها به

 افزايش به اقدام  انرژي صرف با و كمپرسورها كمك به فشارگاز، تقويت هاي ايستگاه در كه گونه همان يعني

 فشار تقليل هاي در ايستگاه توربين دادن قرار با را شده مصرف انرژي همين ميتوان شده، حال گاز فشار

و مالحظات انرژي در شيرهاي فشارشكن مقاله محاسبات ظرفيت حرارتي در گرم كن ها  اين در.نمود بازيابي

.   است شده شيرهاي فشارشكن،آوردهودرحالت بهينه، يعني قرار دادن توربين هاي انبساطي به جاي 

 درگردش سرمايه و) F.C.I(    ثابت گذاري سرمايه ̨)   T.C.I(     گذاري سرمايه كل و برآورد اقتصادي ودرادامه

W.C.I) ( و در انتها مقايسه صرفه اقتصادي استفاده از ، .است شده محاسبه سرمايه بازگشت نرخ همچنين و

 Year ،1.5 year 0.62صورت گرفته ،كه نرخ بازگشت سرمايه به ترتيب شيرهاي فشارشكن وتوربين ها 

                                                                  .برآورد شده است و در مواردي كه دبي گازعبوري باال باشد استفاده از توربين ها ، توصيه ميگردد

   انرژي، سرمايه گذاري شيرفشارشكن،گرم كن،توربين انبساطي،ايستگاه تقليل گاز،  :يواژه هاي كليد

  

  

  

  

               

  

  

                                                                                                                                                                                

1-City Gate Station 
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  :مقدمه-1

پراكندگي منابع .انرژي امري اجتناب ناپذير مي باشدبه مصرف روز افزون انرژي در جهان، نياز به استحصال بيشتر منابع با توجه 

مايع نمودن ويا تبديل گاز طبيعي .گاز طبيعي دز نقاط خاص باعث شده است تا از سيستم هاي انتقال و توزيع مختلف استفاده شود

قتصادي ترين روش انتقال در ايران در حال حاضر ا.[1]نوين انتقال وتوزيع گاز مي باشد به هيدرات هاي براي انتقال آن روش هاي

گازوخطوط لوله مي باشد با توجه به پاك بودن گاز طبيعي نسبت به ساير سوخت هاي فسيلي افزايش سهم گاز در سبد انرژي 

گرديده است به طوري كه در تقويت فشار هاي كشور،باعث توسعه سيستم هاي انتقال شامل خطوط انتقال فشار باال و ايستگاه 

ايستگاه تقويت فشار وايستگاه هاي متعدد تقليل  40 هم اكنون بيش از هزار كيلومتر خط لوله و 15.3دود ح 1380پايان سال

به منظور جلوگيري از افزايش بيشتر طول خط لوله و با توجه به خاصيت تراكم پذير [2,3].فشار در شهرهاي مختلف وجود دارد

در ايستگاه هاي .گاز از هزينه هاي زياد نصب شبكه انتقال جلوگيري نمودبودن گاز مي توان با احداث ايستگاه هاي تقويت فشار 

مي رسد سپس متناسب با نياز مصرف كننده بايستي قبل از مصرف مجدداً  psig 1100تا   750فشار گاز به حدود تقويت فشار،

ودر  psig 250فشار به ) C.G.S(هري در ايستگاه هاي تقليل فشار هاي گاز ش.[1]شار، كاهش يابد اين فشار در ايستگاه تقليل ف

  [3].توسط شيرهاي فشار شكن كاهش مي يابد psig 60به  )T.B.S(ايستگاه هاي 

اي انبساطي به جاي شير فشار شكن در اين نوع كاهش فشار در حقيقت نوعي اتالف انرژي وجود دارد كه ميتوان با نصب توربين ه

گاز طبيعي با فشار باال وارد توربين انبساطي شده و با .بازيابي نمودتقويت فشار ايستگاه هاي كمپرسورهاي انرژي مصرف شده در 

از حركت دوراني بوجود آمده مي . انرژي حاصل از كاهش فشار به حركت دوراني تبديل مي گردد.فشار پايين از آن خارج مي شود

  .[4]كرد ت توليد الكتريسيته استفادهتوان به عنوان نيروي محركه براي ژنراتور، جه

اي بخار مورد در كشور دانمارك اين فناوري جهت توليد كار محوري در كمپرسوره 1987براي اولين بار به صورت عملي در سال 

در كل اروپا نصب شده )  PIP)pressure into powerتبديل فشار به انرژيسيستم  27در حال حاضر . [5]استفاده قرار گرفت

  .[5]الكتريسيته توليد ميكنند 20MWاست كه در مجموع 

  :ايستگاهها طراحي در نظر مورد اهداف

 .يابد تغيير كننده مصرف نياز مورد ودماي  فشار به ورودي شبكه گاز ودماي فشار •

 .شود گيري اندازه و تامين ايستگاه از خروجي گاز ميزان •

 .شود تامين ايستگاه از برداري دربهره ايمن شرايط •

 .گردد تامين گازرساني تداوم ايستگاههاو در گاز ساليانه ويا روزانه مصرف روند •

  :باشد زير موارد شامل بايستي ايستگاهها طراحي فوق اهداف به دستيابي جهت

  .مينمايند مشخص را مجاز خروجي دماي و فشار اكثر حد و موجود ورودي  دماي و فشار حداقل -1

 نصب درايستگاهها ايمني  تجهيزات كننده مصرف نوع با متناسب خروجي شبكه در فشار افزايش از منظورجلوگيري به -2

 .مينمايند

 خط چند بين ايستگاه ظرفيت است ممكن گازرساني تداوم تامين وهمچنين ايستگاهها در گاز مصرف روند با متناسب -3

 . نمايند مي استفاده گذر كنار خطوط از ويا تقسيم

با كاهش دما همراه است توجه به اين نكته در ايستگاه هاي تقليل فشار  با توجه معادله حالت گاز ها كاهش فشار همواره -4

موجب ميگردد براي جلوگيري از تشكيل هيدرات، بوسيله پيش گرم كردن آن از رسيدن به نقطه شبنم گاز ممانعت 

 .ميشود
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  :تحليل اقتصادي ومالحظات انرژي-2

قيمت تجهيزات الزم براي  ي پردازيم نخست به كمك جدول زير كلمبدون توربين به بررسي هزينه ساخت يك ايستگاه ابتدا در 

 ،محاسبه، را گرفته [6] از مرجع 1387هزينه ها براي سال كه اين ميباشد   3Lineكه داراي ) T.B.S(ساخت يك ايستگاه 

استهالك ساليانه و  و) T.C.I(و سپس كل هزينه ) F.C.I(هزينه ثابت  [7] اده از اطالعات اقتصادي از مرجعا استفسپس ما ب

  .درنهايت مدت زمان بازگشت سرمايه را حساب ميكنيم

  هزينه تجهيزات الزم 1-جدول  

    كل قيمت  مجموع

  

∑�=954271440 Real 

  

847637815  Item 1-45  

106633625  Other instrument 

  

 به كل ارزش

 ريال

Specification Item به كل ارزش 

 ريال

Specification Item به كل ارزش 

 ريال

Specification Item 

378900 Weldolet for (6-10) 

pipe 

31 1828000 Threadolet for (3-

8) pipe  
16  

73627500 Axial flow 

Regulator 

1 

797650 Tee unequal B.w 32 2791800 Nipple  17 5982300 Safety relief 

valve 

2 

398820 Tee unequal B.w 33 7178640 Ball valve scrd 18 73627500 Dry gas filter 3 

704600 Tee Equal B.w 34 4785760 Plug valve scrd 19 138051000 Safety shut 

off valve 

4 

359000 Tee Equal B.w 35 1661725 Gauge needle valve 

scrd  
20 

23929500 Plug valve 5 

678000 Reducer con 36 2552400 Stud coupling male 21 4785900 Plug valve 6 

574320 Reducer con 37 3988200 Stud coupling 

male(tube thread) 
22 

233153400 Ball valve 7 

797800 Reducer Elbow 90 38 647200 Plug scrd  23 229288500 G-250Gas 

Turbine meter 

8 

877400 Reducer Elbow 90 39 79760 Pressure 

Gauge(300psi) 
24 

1914360 Flange w.n 9 

159540 Elbow L.R 90 40 319040 Pressure 

Gauge(160psi) 
25 

9332460 Flange w.n 10 

479520 Stud Bolts&Nuts 41 2223000 Gasket caf 26 151540 Flange w.n 11 

208800 Stud Bolts&Nuts 42 287160 Gasket caf 27 2206780 Flange w.n 12 

931200 Stud Bolts&Nuts 43 263220 Gasket caf 28 3669120 Flange w.n 13 

2568000 Stud Bolts&Nuts 44 66210 Gasket caf  29 578250  Flange w.n 14 

6779900 Line Pipe S.L API 

5LGR.  
45 

31890 Gasket caf 30 578250 
Flange w.n  15  
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  :باتوجه به اينكه نوع فرايند سيال ميباشد داريم

  كل هزينه هاي غير مستقيم 3- جدول                                   كل هزينه هاي مستقيم 2- جدول                    

  

  

                

  
                                             ↓                                                                               ↓  

                   Real 3301779182= كل هزينه مستقيم                         Real 1316894587 =  كل هزينه غيرمستقيم  

  سرمايه گذاري ثابت= كل هزينه هاي غير مستقيم + مستقيم كل هزينه هاي 

     F.C.I)=4618673770  Real (ثابت گذاري سرمايه  

F.C.I+W.C.I=T.C.I  

F.C.I=0.85 T.C.I  

W.C.I=0.15 T.C.I  

  :پس كل سرمايه گذاري برابر با

Real T.C.I= 
�.�.�

�.�	

 5433733847  

W.C.I=815060077 Real 

  :روزانهبدست آوردن درآمد 

ريال ميباشد كه البته در صورت زياده روي در  100قيمت فروش هرمتر مكعب گاز خانگي با احتساب يارانه پرداختي دولت برابر با 

قيمت فروش هرمتر مكعب گازبه  .ريال به ازاي هر متر مكعب نيز ميرسد 200مصرف قيمت به صورت تصاعدي محاسبه شده وتا 

ريال ميباشد كه البته در صورت زياده روي در مصرف  350با احتساب يارانه پرداختي دولت برابر با صنايع و مراكز تجاري نيز 

بنابراين ميتوان ميانگين قيمت هر .ريال به ازاي هر متر مكعب نيز افزايش ميابد 500قيمت به صورت تصاعدي محاسبه شده وتا 

ريال به پااليشگاه  200ه شركت به ازاي هر متر مكعب گاز كو همچنين با اين فرض .ريال فرض كرد 300متر مكعب گاز را 

  .نصيب شركت ميشود) به ازاي هر متر مكعب گاز( ريال 100ميتوان گفت كه مبلغ  پس ،پرداخت نمايد 

  ظرفيت روزانه ايستگاه24000(m³/day) :ميباشد داريم m³/hr)(10000باتوجه به اينكه ظرفيت ايستگاه فوق 

  :ايستگاه برابر خواهد بود باپس درآمد روزانه 

(Real/m³) * 240000 (m³/day)=2.4*10^7(Real/day)100  

0.47E نصب تجهيزات خريداري شده  

0.18E  نصب شده(ابزاردقيق وكنترل(  

0.66E   نصب شده(لوله كشي(  

0.11E   نصب شده(سيستم هاي برقي(  

0.18E   همراه سرويسبه (ساختمان(  

0.1E  محوطه سازي  

0.06E   اگر خريداري الزم باشد(زمين(  

3.46E  كل هزينه هاي مستقيم  

0.33E  مهندسي و نظارت  

0.41E  هزينه ساختماني  

0.22E هزينه پيمانكار  

0.42E هزينه هاي متفرقه  

1.38E  كل هزينه هاي غير مستقيم  
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  :بدست آوردن درآمد ساليانه

2.4*10^7 (Real/day)*(365day/1year)=8.76*10^9(Real/year) 

رق ماهيانه ريال براي هر كدام باشد ودر نظر گرفتن هزينه آب وب8000000دو اپراتور با حقوق ماهيانه هر كدام  :واحد

  :ريال خواهيم داشت 300000

  Operating cost =550000 (Real/day)  

  :هزينه ساليانه واحد

550000 (Real/day)*365day/1 year)= 2.009*10^8 (Real/year) 

  :بدست آوردن ارزش اسقاطي ايستگاه

  ،از هزينه تجهيزات خريداري شده باشد داريم 0.05بافرض اينكه ارزش اسقاطي 

0.05*954271440=47713572 Real 

  :بدست آوردن استهالك ساليانه

  :داريم. سال ميباشدو ميتوان استهالك را از روش خطي محاسبه نمود  30با توجه به اينكه عمر مفيد ايستگاه حدودا 

استهالك ساليانه 
  

  :بدست آوردن سود خالص و ناخالص ساليانه

8.76*10^9(Real/yr)-2.009*10^8(Real/yr)-3.02*10^7(Real/yr)=8.52*10^9(Real/day)=سود ناخالص=درآمد- هزينه-استهالك  

8.52*10^9(1-0.15)=7.24*10^9 (Real/year) )=سود خالص=سود ناخالص ) * 1- نرخ ماليات  

ارزش اسقاطي�سرمايه گذاري ثابت

متوسط استهالك ساليانه�متوسط سود خالص ساليانه
=0.63 Year=زمان بازگشت سرمايه  

  :ها گرمكن حرارتي ظرفيت محاسبه

   Th=40 ̊F):0.06( ودانسيته) 250(خروجي فشار با هيدرات تشكيل دماي.ميايد بدست هيدرات تشكيل دماي}1{ازگراف 

 )وفشار دما گازبرحسب آنتروپي تغييرات(دوم گراف از بااستفاده بيافزائيم فارنهايت درجه 5 حدود هيدرات تشكيل دماي به اگر

40.  آورد بدست خروجي درفشار را نياز مورد آنتروپي ميتوان � 5 
 45   ̊F نشود  تشكيل هيدرات انتظار ميرود كه دمائي

 ورودي فشار باحداكثر طرفي از .شد خواهد  BTU/MCFt  5000مزبورحدود  ازگراف 250وفشار   F̊ 45در آنتالپي تغييرات

 خروجي شرايط در آنتالپي تغييرات شد تفاوت خواهد3700 حدود گاز آنتالپي نشود تشكيل هيدرات  ميرود انتظار كه ودمايي

در مورد ايستگاه تقليل فشار ،فشار خروجي و ورودي به ترتيب .ميباشد گاز حجم واحد در نياز مورد حرارت همان وورودي

1000,250psig   وsg=0.6  67مقدار حرارت براي هر متر مكعب Btu براي پيشگيري از تشكيل هيدرات در ايستگاه.مي گردد 

 خروجي شرايط در آنتالپي تغييرات شد تفاوت خواهد3700 حدود گاز آنتالپي نشود تشكيل هيدرات  ميرود انتظار كه ودمايي
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در مورد ايستگاه تقليل فشار ،فشار خروجي و ورودي به ترتيب 

براي پيشگيري از تشكيل هيدرات در ايستگاه .مي گردد

 .تقليل فشار اين صرفه انرژي ، ضروري مي باشدكه تنها انرژي مصرف شده در سيستم مي باشد

  

  آنتروپي در مقابل دماي هيدرات 2-

آنها موثر از  بر دماي گازخروجيگاز ورودي  دبي

الزم . مشخص است كه توربين انبساطي كاهش دماي بيشتري را در دماي گاز خروجي ايجاد ميكند

دي به ميزان بار گرمايشي مورد نياز براي گاز ورو

ي اي نسبت به توربين هاي تك مرحله ااستفاده از توربين هاي انبساطي چند مرحله 

  ايچند مرحله توليد سرمايش توسط توربين انبساطي 

  
  نمودار تغييرات بار گرمايشي پيش گرم كن   4
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در مورد ايستگاه تقليل فشار ،فشار خروجي و ورودي به ترتيب .ميباشد گاز حجم واحد در نياز مورد حرارت

1000,250psig   وsg=0.6  67مقدار حرارت براي هر متر مكعب Btu مي گردد

تقليل فشار اين صرفه انرژي ، ضروري مي باشدكه تنها انرژي مصرف شده در سيستم مي باشد

دماي هيدرات در مقابل فشار خروجي                            شكل  1-

  :بحث و تفسير

دبي ،بدون پيش گرمايش يا توربين انبساطي درصورت استفاده از شير فشار شكن

مشخص است كه توربين انبساطي كاهش دماي بيشتري را در دماي گاز خروجي ايجاد ميكند 3در حالي كه از شكل 

ميزان بار گرمايشي مورد نياز براي گاز ورو گرمايش پيشبا  تك مرحله اي انبساطي توربين از استفاده درصورت

استفاده از توربين هاي انبساطي چند مرحله .فشار شكن استتوربين انبساطي بيش از شير

توليد سرمايش توسط توربين انبساطي - 2كاهش انرژي مصرفي در پيش گرم كن-1:[9]داراي مزيت هاي زير است

4شكل                 فشار شكناي گاز خروجي از توربين انبساطي و شير منمودار تغييرات د

  بدون پيش گرم كن خوراك     

حرارت همان وورودي

1000,250psig 

تقليل فشار اين صرفه انرژي ، ضروري مي باشدكه تنها انرژي مصرف شده در سيستم مي باشد

-شكل                  

:بحث و تفسير-3

درصورت استفاده از شير فشار شكن

در حالي كه از شكل  نيست

درصورتبه ذكر است 

توربين انبساطي بيش از شير

داراي مزيت هاي زير است

نمودار تغييرات د 3شكل

بدون پيش گرم كن خوراك     
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نمودار تغييرات كار محوري توليدي توسط  5لشك

ر حالتي كه دماي گاز خروجي از  توربين انبساطي د

  باشد C15̊ان 

  

انجام بررسي اقتصادي ، سيستم توربين انبساطي چند مرحله اي همراه با پيش گرم كن را انتخاب مي كنيم و فقط هزينه  براي

 Kw/$ 800هزينه احداث ايستگاه تقليل فشار گاز در محدوده . ايستگاه تقليل فشار گاز و قيمت برق توليدي را در نظر مي گيريم

 %96مبنا قرار داده شده است براي تعيين مقدار برق توليدي سيستم، بازده زنراتور را  Kw/$1600كه  [5]است Kw/$1600تا 

نتايج حاصل در نمودار زير آورده  [11].يمت برق توليدي محاسبه شده استرا براي ق Kwh/$ 0.12و مقدار  مد نظراست[10] 

  .شده است

  

نمودار تغييرات ارزش برق توليدي براي توربين گاز براي توربين  - 7شكلنمودار تغييرات هزينه احداث ايستگاه تقليل فشار                        - 6شكل

  انبساطي چند مرحله اي       انبساطي چند مرحله اي                                                 

  

يستگاه تقليل فشار گاز بر ارزش برق توليدي توسط آن ايستگاه مي توان زمان بازگشت سرمايه را بدست با تقسيم هزينه احداث ا

 [9].سال مي باشد  1.5نتايج حاصل نشان مي دهد كه زمان بارگشت سرمايه حدود . آورد

راجع مختلف در زمينه استفاده بر اساس آنچه در تحليل اقتصادي براي حالت استفاده از شيرفشار شكن آورده شد ومباحثي كه از م

تقريبا دوبرابر استفاده از حالت شيرهاي فشار  PIPاز توربين انبساطي بيان شده است باوجود اينكه نرخ بازگشت سرمايه در حالت 

قع بوده ودر وا) يهمانند نيروگاه هاي سيكل تركيب(شكن است ليكن توليد برق در اين فناوري بدون صرف انرژي يا سوزاندن گاز 

د همچنين از ديدگاه محيط زيست اين بازيابي انرژي بدون آلودگي مي مي گرداستفاده  همان انرژي نهقته در گاز راهنگام تقليل
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ذكر اين نكته ضروري است كه توليد برق با اين روش زماني به صرفه است كه مقدار دبي گاز عبوري بحدي زياد باشد كه  .باشد

  .برق توليدي تأثير بسزايي داردتوجيه اقتصادي يابد اين بدان معني است كه دبي و فشار ورودي به توربين بر ميزان بصرفه بودن 

  :نتيجه گيري-4

 .ن گاز پر فشار در ايستگا ه هاي تقليل فشار توسط شيرهاي فشار شكن به هدر مي رودانرژي موجود در جريا -1

 .براي بازيافت انرژي در ايستگاه هاي تقليل فشار مي توان از توربين انبساطي بجاي شير هاي فشار شكن استفاده نمود -2

 .بر به صرفه بودن آن موثر استمحدوده دبي و فشار و نوع سيستم توربين انبساطي مورد استفاده در اين فناوري  -3

بوده اما  0.62 سال و در مورد استفاده از شير فشار شكن در حدود 1.5نرخ بازگشت سرمايه در اين فناوري حدود  -4

مشروط بر اينكه . قبالً ذكر گرديد با مالحظات ايمني و پاك بودن فناوري بكارگيري آن قابل توجيه استهمانطور كه 

 .ناسب باشددبي عبوري در محدوده م

در زمينه مالحظات انرژي تنها انرژي خارج از سيستم ورودي به ايستگاه همان انرژي گرم كن هاست كه بمنظور  -5

پيشگيري از تشكيل هيدرات بر اثر كاهش ناگهاني دما در تقليل فشار، مي باشد كه با محاسبات صورت گرفته در حدود 

70 Btu  براي هر متر مكعب گاز بدست آمده است. 
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